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1 Noemb
să ne jiăseas^ 

cu însăniân(ările 
terminate

Pâna in ziua ele ’2 3 < iclom- 
bric a. 1 .. s’a realizat din1 ui.1 
nul de cultura stabilit ju
dețului nostru [H'ste So (ja 
sută. In plasa (Jeoagiu pl 1 
nul de îiisțiinânțari a fost 
liz.at. I- elinele de Stat .1 1. 
Bârcea Maie și Dobra m 
dețtășit planul de însamân 
țări. Deasemeiiea în unele 
comune planurile dr cultură 
at> fost depășite

Faptul ca în ultimul timp 
s’a ajuns la aceasta situație 
favor. 1 Lise datorește în p:i 
mul râmi munc i depuse de 
țărănimea muncitoaie cale 
a înțeles să răspundă prin fa 
pte la chemările Partidu’.ni.

Și nu este întâmpi itor fa
ptul că cei <e muncesc pe o 
goare și trăesc din muma 
lor, răspund la chemările 
Partidului. Ei sunt conȘti 

că Partidul Muncito
resc Român i; indeanm >pty 
bine, îi cheamă să--și ridice 
nivelul de traiu. îndeplinirea 
planului de însămânțați va 
ușura traiul ne va aduce 
pâine mai multă. Deaceii- 
Partidul a stăruit atât de 
mult pentru grăbirea însămân 
țărilor de toamnă. Deaccia 
țărănimea muncitoare, con
știentă de acest lucru mun
cește hotărită pcntru realiza 
rea lui.

(Continuare în pag. IV-a)

Un nou transport 
de 20 crațere sosit din U.R.S.S.

la exploatările carbonifere 
din Petrila

La exploatările carbotiife 
re din Petrila a sosit din U- 
niunea Sovietică un nou'.tran. 
sport de 20 crațere (benzi ru 
'ante pentru transportul căr
bunelui în minele de cărbuni;.

Aceste crațere au o rază 
de acțiune de 100 ,m. fie
care, și sunt cle’ofconscrucție 
superioară orie ăror crațere ca 
re au fost utilizate până a-

„Roiul determinant ol Uniunii Sov etice 
în mersul înainte a lumii***) 

Articol din „Cahiers du Communisme"
Victoria U.R.S S ului 

este victoria socialismului
E. ne-esar să subliniem că Uniu

nea Sovietică și-a putut juca rol.l 
său determinant în nimî i ea mili
tară a fascismului deoarece ea este 
țara socialismului condusă de Par
tidul bolșevic și de genial lui Sta- 
lin. Fără industrializarea socialistă 
și colectivizarea agriculturii, U.R.S. 
S.-ul n’ar fi putut face niciodată 
față nevoilor războiului în materie 
de armament, echipament și apro
vizionare Dacă socia ismul n’ar fi 
creat în U.R.S.S. un tip de om nou, 
spirit al de inițiativă și de sacri î- 
ciu a zeci de mi.ioane de luptă
tori ele pe front și din spatele fron
tului n’ar fi putut fi ceeace a fost. 
Nici un stat socialist n’ar fi putut 
supor.a pierderi atât de mari pa

Prtltiari iHn <••</•/•> â ■ uniți-Vă!

Miercuri, 27 Oct. 1948
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UtiDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA
CIcva, Str, Mari Marx Kr. 4 

(rtdifiolul Judoțenol P. M. R )
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Pagina sportului

In întrecere cu tovarășii dela Ghelar

Minerii dela minele de fier di 11 Teliuc
au depășit programul de producte cu 10,6

Absențele nemotivate au scăzut i u 68,5n|o

Constatând că normele 
prea mici constituie o piedică 

în eftinirea produselor

O echipă de muncitori 
dela Atelierele Centrale Petroșeni, a 
cerut comitetului de fabrică mărirea 

normei cu 62 la sută
Se apropie ziua de 7 N<en briei Munciți rimea din j ideți 1 no tru ri

dată în întreceri socialiste, a teapț.i cu înfrigurare rezujlalele muie i ■ in 
etapa care va lua sfâișit de ziua 
tombrie

Minierii dela minele de ii.r din 
Teliuc, cari dela începutul lunii O - 
lombrie se găsesc în întrecere m 
minierii di la Gh Iar, î.ilâmpină ziua 
de 7 Noen.brie cu frumoase realizări 
în muncă.

Astfel, la Tejiuc în primele doua 
decade ale lunei Octombrie a fost 
depășit [rogramul de produc ț e fixat 
de Minister cu 10,6 la sută. Un re
zultat cât se poate de îmbucurător 
s’a obținut în reducerea absențelor 
nemotiva.e, cari, față de media Inii
lor lanuarie-Septembric
cu 68,5 la sulă. Nu s’a reușit însă

au scăzut

cum în minele ele cărbuni velin 
Valea -guIuî.

Prin punerea în funcțiune 
a acestor crațere importat;, 
dm Uniunea Sovietică, mine 
rii din Petrila vor putea face 
față cu mai mult succes fu 
ptei de a da țării cât mai 
mult cărbune.

Ing I Orlov coresp. voi.

III.
cele ile U.R.S.S.-ului fără de a se 
prăbuti. Fără practica și strategia 
sta'.inistă victoria ar fi fost imposi
bilă.

,,Si: temui sovietic a demonstrat 
astfel extraordinara lui so'.idi ate ba
zată pe conducerea în orice încercare 
a partidului de către Lenin-S alin p 
triumful soFa'.ismulLi, pc alianța 
dintre muncitori și țărani și pe u- 
nitate r popoarelor Uniunii Sovieti
ce”. (Voznessenski: ,,Economia de 
războiu în U.R.S.S.”).

Rolul celui de al doi
lea front.

In ceeace privește crearea celui 
de al doilea front și înaintarea ar
matelor alia e în Franța și Germania 
occidi nlală, data la ca e ele au avut 
îoc ( lupă ce izbânzile Armatei 
Roșii au ho.ărît soar.a războiulii)

INDIVIDUALE LUNAR LEI UXi
Co.ect'v* (penuu muu itori țărani *1 iute .ntuaill 

L'JNAtt l-r.l bO
faia po|t. pliUlA In numtuii .unf. ap. Dir. tten PJ 1. nr. <51

n •

o

să se reducă consumul de mat rial.- 
explozibile, unde ’a îmi i Irat o 
creștere a con.un.uui de ustrali ă ci 
18 la sulă față de media 1 inilor Ir. 
lie-August.

Primul și cel mai 1 npor a-.t o ie - 
tiv al în re.ei i îl co.-s i(ue depășire i 

(Continuare 'n pag. lll-a)

h întâmpinarea zilei de 7 Noembrie
Pe întreg cuprinsul județului Hunedoara ARLUS 

organizează nuiuarcase confer nțe pentru 

Popularizarea Uniunii Sovietice
Se apropie 7 Noetnhric. 

Doar puține zile n? mai de
sparte de z’.ua Victorioasei Re 
vokiță din Octombrie. In a 
juriul acestei mari sărbători, 
dormța poporului nostru de 
a cunoaște mărețele realizări 
a deveni mai vie ca oricând, O 
ît«itându-și activitatea în a- 
ceasta direcție, Cele două fi
liale din județul nostru aii 
organizat o serie de confe 
rmțe având drept țel popu 
larizarca Uniunii Sovietice.

Jti caurur ciclului de con
ferințe organizat de Cercul 
de Stud 1 al Filialei Ștf<LlTS

arată că pentru cercurile reacționare 
ale AngLei și Slatcjor Ui.i.e nu 
se pu'iea atât problema de a con
tribui Ia nimi i.ca hi lerismului cât 
de 1 evita ocuparea de către for
țele .* ovietice a pozițiilor socotite 
esenți.ile pentru operațiunile ulte
rioare ale imperialismul, i.

Pasivitatea a iați.or occidentali î:i 
războiul anli.hi lerist a fost con
formă cu p anurile reacționarilor an- 
glo-ai iericani: Să înlăture Germania 
considerată de ei un puternic con
curent imperiaist; să salveze maxi
mum din regimul ei reacționar; să 
favorizeze epuizarea U R.S.S- lui pem 
tru a i putea impune leoea lor.

Ac< astă pasivitate a fast con— 
tarnig, cu doct ina c ni; ammțită li 
2-1 Iunie 1941 de că.re s_ena orul Tri -,

■> Vezi Nr. 654, 6o5

(Continuare în pag. III-a)

Crescuți și educai în no 1 s| i it 
al muncii de calrc Pariidi 1 Munci - 
resc Român, — dela ainentul du 
avanlgardă al cla ei muncite a e, unu 
cilorii din fabii i, uzine și mine, ci n- 
secvenți întăririi si dezvoltării eco
nomiei nca-tre naționale i înf ririi 
Republicii noastre Pop. lire, dau c-

Deva, p< ut ru popularizarea 
Uniunii Sovietice, Duminica 
24 Octombrie in sala ciu ■ 
matografului „l'iogi t sul” din 
Dc\a, populată până la re
fuz de un numetos puț-J c,.d.

(Continuare în pag. IV-a)
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Pesce munții prin care coar 
Jiul își

Brigadierii au terminat 
drumul de

făcuse cărare

cale ferată
Noapte i, a,o; era cu mantia ei în- 

tunecca-ă defile.l îngust al Jiului. 
Luna, deși a răsărit de curând, nu 
poate lumina fandil văii, deoarece 
munții săll-a’i i, prăpds io,i, se în
fig [lerpciidicu'ar Î11 albia strâmta 
a Jiulu'. ,.G A.Z.”--al noslru aleargă 
[ -■ șoseaua șerpuită, în multe locuri 
gâtuită de piatra ruptă din munțe. 
sau de barăci e brigadieri.or, așe
zai? uneori chi.-țr țpe o poițiimc cin 
șosea. La unele barăci, maș na noas
tră oprește pentru un moment

— , Noroc Bun I”
— .Noroc Bun.”
— ,,Cum merge tovarășe’9
— Bine. Schimbul de noapte a 

intrat în lucru, iar schimbul HI a Ideo 
pășit normele..

Și mașina a eargă mai departe, lă
sând în urmă bărăcile albe ale bri
gadierilor, porțiuni de șantier, un <s 
la lumina becurilor electrice se 1 - 
crează și noaptea, viaducte, tunele. 
poduri, și alte cons'rucț i mărețe 
construite de bravii brigadieri prin 
muncă voluntară.

Mașina noastră a cotit brusc tra
versând Jiul, a urcat un drum în
gust străjuit deoparte și de alta de 
bolovani colțurcși, ajungând sus, pe 
terasamentul liniei ferate, Ja punc

Știri muncitorești din 
Valea-liului

Ultimele știri din 
strciinutate

înalt spirit <le J.sa. de 
în lupta pen ru făarirea 

mai bune, inița'ă de P.

în tumdiurîa
„cunstiii Lid o 

mai actcn- 
au adrt.-al O*- 
ui nu oarta sv i-

xempfe d^ 
devotament 
unei vieți 
M. R.

AMfel, muncitor, i dea turnat» U 
Atelierelor Centrale Petroșmi, vă
zând că norme’e fixale turnir i ro
ților „Standard” penau v agonii ii iu 
mine, ce se loarna 
lor sunt prea mici, 
piedică în ca’ea vf .ir i i 
tuale a prodL stlor’’. 
iiHletu’ui de Fal-ri- ă 
soare:

1 er-.u.t;.-.- rr ■
Noi lucrătorii 

laț', formatori >i «<irn 1 o 
11 tnat'>ra-i de oul. luând in 
d.scuții norma p. mtu 10 tic 
<k vagoțicți ..Standard' m.l 
Plita iu luna Detembric 
ij-lp. am caxixtatai ca t-5t<- 
prea tnicâ l«(a de coidt 'ib.' 
actuale dc munca, ckp.Mri 
le de norme realizat,- ,oibt.

i’ilmtc,
mai joA no

ai

(Continuare io pag. H[-a)

tul „Pietrele Albe”.
Aici, ne întâmpin? o aci.itate 

intensă O ba cric de compresoare, 
inlriun sgomot asurzitor, alimentea
ză cu aer comprimat perforatoare e 
ce găuresc întruna muntele. Câte 
ecliipe înșiră traversele pe teras . 
meni. Al ele, cu eforturi anunțate . e 
puternice „hei rup” ridică șine.e 
gre'e pe traverse, |e așează cap in 
cap. Dinlrio parte și din cecal 1. 
eșind din guri întunecoase de t .n 1. 
capetele de linie se apropie tot 
mai mult, cu fiecare șină așezată la 
locul ei. Intre cele două capete de 
linie, mai sunt doar vre-o tr.i sie 
de metri .

E frig. Tiaversele și șinele Iun i 
de ca'e ferată sunt grele. Mulți br - 
gadieri au îmbrăcămin'ea ruptă. 1 
parte din ei sunt desculți .. Insă ni
mic nu_i poale opri c'in munca lo
gica și eroică.

Sgomolul perforatoarelor ce găis- 
resc slânca, strigătele brigadie ilor 
„hei rup”, acel dule—vino al bri
gadierilor ce transportă pe trațile 
lor călite șinele de cale ferată, tra
versele și alte materiale, felul cu ti 
fiecare brigadier se străduește șa 
muncească lot mai mult, constiț-. e

(Continuare în pag. IH-a)



2

PAG?MA SPORTULUI
Pe stadionul Republicii din Capitală 
in fața a peste 45.000 de spectatori Districtul Valea Mureșului

Ungaria a dispus de RPR cu 5-1 (1-0) a înregistrat rezultate normale
Stadionul Republicii din 

Capitala a găzduit Dumi
nica primul maicii internațio 
nai de foot hali dinți-, repre
zentativele R. p. R. și Un
garia.

Această de a 7-a întâlnire 
internaționala dintre Româ
nia și Ungaria s a bucurat de 
prezența ambasadorului U. 
R. S. Ș. la București, Raita 
radze,și a tov.Gh.Gheorghiu 

Dej, secretar general al P. 
M. IC, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; ’l’eo 
liari Georgescu, secretar al 
P. M- R, ministru al Afaceri 
lor Interne, Miron Constanți 
nescu, ministru al Minelor'si 
Petrolului, Vasile vaida, mi
nistrul Agriculturii, Ion Vin 
țe, ministrul Silviculturii, Io 
sif ChișinevsChi. secretar al 
P.M-R; Gli. Apostol, preșe
dintele C. G. M., a unui în
semnat număr de oficialități, 
precum și a unui număr de 
peste 45.000 de spectatori, ca 
re au umplut stadionul până 
la refuz.

Cu toate că scorul este de 
stul de sever, ținem să pre 
cizăni din capul locului, că 
nu este fidel comportării e- 
chipei noastre naționale, — 
ntai ales din prima repriză, 
—■ care a făcut o partida ex
cepțională, însă datorită lui 
Iustin, care a fost'inexistent, 
eșecul este explicabil.

Din primele minute de joc, 
românii rămân
în 10 oațmcni, timp de vreo 
10 minute, datorită faptului 
că Ferenczi a fost lovit, pă 
răsind terenul definitiv, fiind 
apoi înlocuit cu Bodo care 
se acomodează repede—pre 
iau conducerea și au 'o su
perioritate netă asupra ad
versarului pe care îl domină 
timp de 42 minute. In acel 
interval de timp înaintarea 
noastră bombardează încon 
tinuu poarta apărată de Gro 
sits. Intr’o formă și o alură 
nemaivăzută la noi în țară 
de mulți ani, Grosits salvea 
ză mingile cele mai dificile, 
culegând la scena deschisă 
aplauze frenetice.

In cele 42 minute, ,'înain 
tarea maghiară nu poate scă 
pa spre poarta noastră decât 
de rare ori, datorită lui Far 
mati, C. Marinescu, Băcuț și 
Ritter, care au fost|excelenți, 
imobilizând complet atacul 
oaspeților. In cele câteva 
minute, înainte de termina 
rea reprizei, se produce 'o 
învălmășeală în fața porții 
noastre'iar balonul prima ne 
reținut și neurmărit de Iustin

Tipografia Progresul 
fixecufa •
Imprimate comerciale

ȘTAMPILE 

este introdus în plasă deK 
Pușkaș 1 are stabilește astfel 
scorul reprizei de I 1— o,

Ra reluare, maghiarii încn 
rujați de ne al prim goal 
având și cântul în sp ițe 
"încearcă din nou câfeva in
cursiuni la poarta noastră, 
tentativa care le i>iișeșete și 
după primele 4 minute de 
joc, Deak mărește avantajul 
echipei sale la 2 — va prin- 
tr’un school di stul d- slab 
pe care Iustin I ar fi putut 
reține dacă urmărea faza 
mai atent. Maghiarii eonii 
nuă'ofensiva și mai'marchea 
ză de doua 01a, în scuțrte m-

Al doilea eșec suferit la Budapesta
Ungaria B—R.P.R, B. 4-0 (3-0)

Echipa secundă de foot- 
ball a R. I’. R. a întâlnit la 
Budapesta, pe stadionul Fe- 
renezvaroș, reprezentativa 
B. a Ungariei căreia i a ce 
dat la scorul clc 4 —• 01(1 - 
ol, aducând astfel al doilea 
eșec al reprezentativelor noa 
stre. I

Jocul s'a desfășurat intr’o 
atmosferă caldă de prietenie 
și într’o desăvârșită ținută

0 splendidă victorie românească
R. P. k. (juniori)—Ungaria 

(juniori) 5—0 (2—0)
Sâmbătă, sportul românesc j 

a înregistrat în Capitală pe 
arena 'U. C. B., o victorie 
care este cu atât mai îmbu 
curatoare cu cât ea — fiind ! 
culeasă de speranțele de mâi j 

ne ale sportului cu bato ’ 
nul rotund, ne dă dreptul să I 
afirmăm că în viitor acest 
sport va avea reprezentam! ! 
cari vor -purta cu demnitate i 
faima culorilor noastre peste 1 
hotare.

întâlnind echipa de juniori 
a Ungariei, juniorii R. P. I 
R. iau obținut un rezultat 
demn de toată lauda, dispu 
nând de oaspeți cu catego
ricul scor de 5 — 01*2.— o).

Toți jucătorii noștri au dat 
dovadă de multă pricepere |în 
foot-ball, fiecare comparti - 
ment funcționând ireproșabil, 
astfel încât au format un tot 
omogen, un , ,11” care tejt i 
timpul a arătat că vrea să ' 
aducă sportului românesc o 1 
victorie. 1

Injspecial înaintarea alfost 1 
tot timpul peste adversar tră 
gând la poartă din orice po 
ziție. Așa se explică'și numă 
rul mare de goaluri cu care

1
terValc, prin 1 ușkaș șRDeak. 
I.a 4 o, naționala noastră 
demoralizată, mai încearcă 
totuși odată, și priii|tr’tin a 
lac fulger l.t poartă adver a, 
Petchovski după o combin.. | 
țic cu Andrei RaduUscu, în
scrie in poarta apărată de 
Folii care a luat locul lui 
Grosits. In ultimele minute 
de joc Deak, reuși" t.-is t ma; 
străpungă odată apărarea ș; 
înscrie comod, stabilind s< o 
nil final de 5 . 1

S’au remarcat în p 1111a 
parte a jocului: Farmati. C. 
Marincscu, Băcuț, Ritteir, 
Bodo și Beli hocski, iar ’m 
cea de .1 doua jiartecFarmați, 
C. Marincscu și Petchovski.

sportivă.
Auînvins pe merii coi mai 

buni, învinșii mulțumindu se 
să învețe câte ceva deja ju 
cătorii unguri care b au fost 
net superiori.

S’au rctiprcat d n rcprczeii 
tativa secundă a noastră: Pe- 
trescu, Șiclavan și Guță 'Fa 
nașe.

A arbitrat corect d. „șchnei 
der (Polon a).

a reușit să dispună de \ma 
da cele mai bune e hipe de 
juniori de pe continent.

Punctel ' partidei au fost în 
scrise de Nicușor, Neagu, 
Sârbu și Bad.aațu de două 
ori.

„CARTEA RUSA”
va lansa

în Sdptâmâna prieteniei Româno-Sovietice 
căr(i distinse cn premiul „STAL!N“

M h»llov N. N. 
Voznetenski N.

Pole»cl B.
NckT»țov V.
Panova Vera 
Gulia B.
Dona H.

S»vfn Tudor 
Micii N.
Soghinlan M,

Po’eanskl I
Taplov 
Tosciikov N. 
Lermouto M.

C. 8. Armata Deva—C.S.M. 
Deva 4—0 (2—0)

Sâmbătă s’au întâlnit pe 
ai\na ()S1 din D;-va, prJta 
goii'slel ■ fcot ballulm din ora 
șui no tru, ( S Armata si < Ș 
M D(va în cadrul < amp.ona 
tul.ii distiictual.

< 1 o ei hipă mai 1 gata 
practicând un jo< mai clar 
Xrm.ita a adăugat p ’lmaresu 

lui său o noua vi< toric. '
Jocul 1 dci uis fiuiuo-> pâ 

nă in mintii al 76 cânii jucă
torul M'lu Ctin (b li (' S 
M Dt-va a fost Llirmnit din 
joc pentru Iov r a î / nțio ia 
1.1 a ad\ers irului. Este de 
dorit < a i < >iduccr,-a C S },1 
Deva sa s.mețioae ’c cir.to .t l 
severitatea p. ac st jucător 
care nu este I i prima lui 
abator, de acest lei, fără sa 
mai aște pi de< izi v jorului 
de sp cialitate.

Cu această ocazie țucăl‘> 
rul i’ancu deja Armat 1 a avui 
o atitudine care dovedește; 
că nu ăre încă educație spot 
tivă'sau ca nuțcunoașie regu 
lamentul. l)upt ce arbitiul 
eliminase din ioc p_- Milu, 
lancu s’a rep; zit să I bata 
și numai intervenția promptă 
și energică a arbitrului a 
dispensat pe spectatori de 
tm spectacol di gradant.

Asemenea at tu lini, daună 
toare sportului, trebues-.: <• 
vitatc pe viitor și aceast t se 
poate lace dacă f e are grupa 
râ ar ț ne ce) pu in udată p.' 
săptămâni ședințe duca’.ive 
cu jucător 1, 11 <- >ro s.t ’ii st 
arate c.i disciț li: a p > arc 
nă este im factor toarti țrn 
poitant în buna desfășurare 
a jocurilor.

Pentru or c. act lipsit dc 
bună cuviință și nesporti\, 
jucătorii sunt sancționați d • 
arbitru și OȘP și nimeni nu

Privind harta U. R S. S.
Ezoootnia da război a U.R.S.S. 

in perioada Războiului pentru 
Apărarea Patriei

Povaate* unui om adevărat 
Ia tranșeele Stalicgradolul 
Tovarățl de drum 
intr’o localitate oarecare 
Prietenia cu U. R. S. S. garan

ția independenței R. P R.
Calea prosperității și a fericirii 
Comsomolul
Pe căile planului cincinal 
Poziția biologiei față de tran

sformarea dirijată a speciloc
Justiția sovietică
Știința psihologiei in U. R. S S.
Ciaroma
Demonul

are dr. ptul sa dea traci liber 
nervilor dând loc' p. are 
nil" sportivi- ja sțipcțarole 
injositoaie șt • u>- fac >0 
propaganda rea porc lui .

Victoria Oobra — U.M.S.
Cugir 2-2 (1-1)

Duminică s’a disputat I' 
Deva matchui d- foot !,a;l 
dintre- Victoria Dokra și U 
M. S. < gir.

l il'Ju ca tn buia sa ai 1? 
lo< la Ci g,r d ir din ..au-ă 
ca Doina -au a a-.at îmjl a 
ce sa ■ dc-plasez-* p.hl.i

< oli>, co 1 iui ( r-a U \îS '’u /n 
dând 4 • aclă de i.ialt npntc 
s|a>.rn a ?< cc-ptat .t icc-j ■■ 
la l)c.-;i. rcnuiq.md in m c-t 
f< 1 la av uitaju! p- < arc. i! o 
k-r.i liricul propriu Jocul, 
intlui jiiat d vâMul p.uterni' 
«^tre- a 'iiflat tot t'iiijiul cc-lo: 
<X> minute, a pl.p ut dcoarv< e 
s’a ju. it un foot Ij.ill c < ,.!i 
litri- laia |>.itimâ 1 ăsând în
< e.st fc o lrumoașa impre 
celor a]iroaj)c 500 de spe< la 
lori c ire au ținut s.i’i viziune 
ze act.il nialc’i.

Mu-eșul—C- S. M. Orăștie 
2—0 (2-0)

in < ,1 d al doile 1 maicii 
disputat Duminică p_- ari-rn 
(’SP d n Deva gruparea lo 
c'ala ..Mureșul” a primit re
plica ('Sx[ Ovăștie.

A câșt gat . Murgul”, du- 
p.ia 1 jo< dclfactur; -labă î 1 
1 are înaintarea oasp -iilor na 
a icușit sa pună niciodată 
în difici.hate buturile gazde 
lor.

Ambcl ■ goaluri au fost pt-r 
fee’- pai abile și iitmu.i ne- 
priceperea portarului 01 - 
spe a făcut ca Mur.-șul <ași 
adjudec o victorie fo irte 
prețioasă in clasament.

Metalcsport Călan-CFR. 
Simeria II. 8 — 0

Pe arena din Calau s’a dis 
putut Duminică întâlnirea 
dintre echipa locala și gar
nitura secundă a feroviari . 
lor din Simeria.

Jocul după cum arată ș 
rezultatul, s a desfășurat in 
nota de neta superiorita; x 
gazdelor care, în felul a e 
sta și-au consolidat definitiv 
situația de leaderi ai clas: 
mentului districtual.

| Arbitrajul d lui I’etric. pi-n t 
I și imparțial.

CFR. Simeria—A.M.E.F.A. 
(Steagul Roșu) 2—0 (0 0)

Pe arena d 1 Simeria, e 
ch’.pa locală a primit Dumi
nică, in cadrul Cupei <. r. 
K. replica formației arâdane 
A. M. E. F. A. cSteagul Ro
șu. i

Mai deciși simeri. nij au 
icușit să-și adjudece victoria 
la o diferența de 2 goaluri, 
marcate prin Plcșa si Gă- 
man.'
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9 Din câmpul muncii ®
■UtaMUBaHOBl

Scurte știri muncitorești
din VALEA-JiULUI

„Rolul determinant al Uniunii Sovietice 
în mersul înainte a lumii

In întâBipi..aJea zii i de 7 
Noiinbrie, inițierii din Ltt 
p<ii , plinire altele și-au la it 
aug ! jamentnl d a dep șif ț»r<> 
giatnul <ic producție cu 10 
la'si’tâ. I*

Zilele trecute șefii de cilii- 
pe,'inginerii și tehnicienii rde 
la sectorul II, mina l.upent, 
s’ati iuti unit într’o ședință un 
des'au repartizat sarcini'con 
creț ■ pentru fiecare echipa, 
stal'ilindu-se totodată și can 
tjtatea de cărbune ce o are 
de ; t'as f cc.are echipă până 
la Aoembric, pentru a se 
putea indeplini angajamentul 
luat. *

l>i cadiul întrecerilor so
cialiste, maestrul minier Iii 
lek Ioan împreună cu arti
ficierul Apostol (lli. djla sec
torul 11. mina Lupeni, reali 
zeaia depășiri de norme până, 
la 120 la. sută, țiar artificierul 
Glierman Augustin. a rea 
lizat depășiri de norme până 
la 1 30 la sută..

La Mina I’etrila tov. Goftu 
zhi Fraiicisc, mecanic la lo
comotiva „ Diesel “ a rea
lizat un frumos succes prin 
faptul că în timjp'de un an

Cititi
în fiecare zi
„Zori Noi”

Minerii dela minele de *ier 
din Teliuc au depășit programul 

de producție cu 10,6 la sută
(Urmare din pag. I-a)

normelor de producție. Ori, în fo
cul normelor minieri aii Teliuc tre
buiau să-și ia angajamentul să de. 
pățească programul de producție f- 
xat de Minister. In luna Septembrie, 
de exemplu, echipele de min e i au 
realizai în medie o depășire a nor
melor de produ.ție de 27 ]a sută, dar 
cu toate acestea producția generală a 
răma, sub programarea Min sterului 
cu 11 la sută.

Organizarea întrecerilor 
are încă mu te lipsuri
Organizația de Partid, șinei atu' și 

conducerea minelor de fier din Te- 
liuc, fiind de curând reorganizate, 
între erue — din a.eastă cauză — 
prezintă lacune destul de serioase.

Astfel, condu.erca minelor nu ur
mare,te redu erea prețului de cot al 
tonei de minereu. Nu se cunoaște 
prețul de revenire pe tona de mi
nereu de pe ultimele luni. D aseme
nea, programul fixat de Minister 
a fost divizat doar la birou pe e- 
chipc șl om, însă ac,st lucru nu a 
fost popularizat în rândul minieri
lor Diagramele existente redau nu
mai cantitatea realizată zilnic, f.iră 
a ține cont de ceeace rămâne de 
făcui în zilele ce urmează. Mit- 
dia zilnică pe exploatare nu include 
și angajamentul luat de mineri de 
a depăși programul cu 15 la sută, 
cum normal ar trebui Să fie.

|n j a ;i vul nici /<> ticni n depv 
linia ferată în mina.

Acest succes este cu atât 
mai lăudabil cu cât alti tu 
Vată-Și ati’deraeri foarte de
se, întrerupând astfel circii 
laț ia în mină, ceeace contri- 
btte hi stagnarea producți 'i.

In întâmpinarea zilei de 7 Noembrie 

învățătorii din plasa Ilia 
au chemat la întrecere 

învățătorii din plasele Dobra 
și Hațeg

Pentru analizarea muncii 
dinlperioada trecută și trasa
rea unui plan de muncă, zi. 
lele trecute învățătorii din 
plasa Ilia, au ținut o plenară 
în cadrul grupului Sindical.

l)in analiza făcută asupra 
muncii a reeșit că grupele 
sindicale ale învățătorilor din 
Zain'și Gurasada, au obținut 
remarcabile succese în mun 
ca in contradicție £u grupele 
sindicale din llia, Brâu iș ca 
și Vața, în a 'căror muncă 
au fost sesizate o ,'șerie de 
lipsuri care se cer imediat 
remediate.

Pentru întâmpinarea zilei 
de 7 Noembrie învățătorii 
din plasa Ilia au 'hotărît în 
unanimitate să se provoace

Gazetele de perete în 
sprijinul muncii

Gazetele de perete însă, așa cum 
sunt redactate la Teliuc contnbue 
la buna desfășurare a muncii în c .- 
dru’ înt e erilor. Pe lâ gă evidenție
rile e.hipelor și a mi .ieri or caii au 
realizat depășiri importante a nor
melor, sunt criticați muncitorii cari 
dovedesc desinteres față de munci

Astfel, minierii din echipele Ro- 
șianu Samoilă, Zăvoianu Leontin și 
Nanda Arsenie, sunt aspru criti
cați pentru că au părăsit servi iul cu 
2 ore mai de vreme. La fel, perJ 
sona'.ul locomotivei Nr. 5, condusă 
de Iov. Zăvoianu losif-Buduru, care 
nefolosinu lămpi în timpul nopții, 
au cauzat serioase stricăciuni, li i.i 
și vagonetelor.

Organizația de Partid și sindi
catul, trebue să-și facă o preocupare 
principala din orgai.iia.ea întrec.ri- 
lor. Peniiu aceasta este neapărat ne- 
voe ca să fie cunoscute cifrele medii, 
cari constitue obiec ivele întrecerii; 
Paralel cu producția trebue c urmă
rite, prin diagrame separate, reduce
rea consumurilor specifice și a ab
sențelor nemotiva'.c. Școala de arti
ficieri, i. ițală, să fe redeschisă, iar 
minierilor să le fir arălată impor
tanța reducerii consumului de explo
zivi.

Mergând pe drumul realizărilor, 
minierii din Te'iuc, lichidând cu 
lipsurile ce le mai au în muncă, vor 
reuși într’adevăr să obț nă noui suc
cese în muncă.

(Urinare dia pag. l-a) 
mau, astăzi președintele S atelor IM 
nile.

„Dacă vedem biruind Germania, 
trebue >ă ajutăm Rusia și dacă șan
sele sunt de par.e.i Rusiei, trebue ă 
ajutăm Germania, astfel încât să fie 
cât mai multe vie ime po,iulie, 
New-Yoik Tin.C», 24 Iun e 1941.

Se mai cuvine să menționăm că 
forțe e frontului occidental, cne nu 
s’ar fi putut deschide ni iojală 
dacă U R.S.S.ul n’ar fi oprit la Est 
esențialul forțelor d s nane au fost 
salvele dela pieire grație fi anti
cei ofen.ive sovic i e d'n Ianuarie. 
19-15, declanșată la cererea insistentă

întreceri în muncă în cadrul 
plășii între școli și între gru 
pe sindicale iar în 'cadrul 
județului de a nrovoca la în 
trecere în munca pe.invățăto 
rii din plășile Dobra și Un 
țeg- |!i 1 ' .

Intre.ceilc au următoa
rele obiective: Curățenia ]o- 
calurilor de școală, frecvența 
cal mai bună ațelevilor.fpunc 
tualitate ia cursuri a ,învă 
țătorilor, regularitate la șe
dințele grupului și secției sn 
dicale, muncă voluntară cu. 
elevii și învățătorii, muncă 
pentru ridicarea nivelului cui 
tural, economic și politic al 
satului, ziare de perete (și 
de stradă, ridicarea nivelului 
cultural al corpului didactic 
pe baza studiului individual, 
serbări și festivaluri.

Nicula Sabin 
coresp. voi unt.

0 echipa de muncitori 
dela Atelierele Centra
le Petroșani, a cerut 
comitetului de fabrică 
mărirea normei cu 62°|O 

(Urmare din pag. I-a) 

tuind o piedică pentru ef tini 
rea și mai accentuată a pro 
dubelor noastre.

Dândune seama că acea 
stă stare de lucruri nu mai 
poate cadra cu tendința gene 
rală de eftinire a vieții, ho 
tărîm în unanimitate, ca în- 
cinstea zilei de 7 Noembrie 
zi scumpă muncitorimii să 
mărim norma de până acum 
cu 62 la sută, «recând a- 
sifel dela 152 minute / buc. 
cât a fost până acum, la 94 
minute/buc.,fiind convinși că 
în felul acesta vomțputea con 
tribui mai mult la efortul 
general de eftinire a vieții.

T ftisscă Republica Populară 
Română I

Trăiască Partida! Muncitori sa 
Român I

Semnează : Kristaly Ludovic 
Jurca Alexandru, Davld Eugen, 
B rta Emil, Bulbuoan Gheorghe,

! Fiștr Ioan, 

a lui Churchill care a mulțumii a- 
tumi lui Stalin „din toata Inima”.

Uniunea Sovietică și 
lupta de eliba are 
a popoarelor

Pc deasupra, prin faplnl că □ 
alra; împotriva ei aproape tot gro
sul anualelor G rin; nici și sate'iți- 
lor ei, Uniunea 'Sovietica a con- 
diți >nat, in loa'c țări c ocupate de 
hili riști, desvoltaiea pe scară ir- 
linsă și su>ce ele lupei masselor și 
războiului | a liza i < r Gloriosul e- 
xenplu da! de an> a ele și popoarele 
sovietice cât și crediița în victo
ria lor au determinat și exaltat c- 
lanul forțelor popii a e din alte țări 
peni u elilie.ac.i | a r ei lor. Prii a- 
cea .la în cursul războiului, URS.S.< 
ul a fost centrul do gravitat e al for< 
țelc progresiste din lumea in- 
trea za.

■’ scnrl, dacă Germania liitle- 
rislji a fo»t învinsă (și după ea a- 
liata sa, Japonia miiiiarisiă), daca 
cel de al doilea războiu mondial 
s’a soldat cu victoria democrației, 
meritul esențial îi revine Uniunii 
Sovietice, poli i ii sale, strategi, i 
sale, efortului ci de războiu și sa- 
crificilor ci, spiiiiului :i exemplu
lui dale popoarelor in Jupfa lor pen
tru eliberare. Infrâ igc ea a; resor lor 
ar fi fosl impo.il iă fără Uniunea 
Soi ietică.

Această situaț c a contribuit p - 
teri,ic la creșterea rolului „inter
național” al U.R.S.S.-ujui dela termi
narea celui de al do.lej războiu mon
dial

Puturea U R.S.S.-uiui și 
democrațiile populare

In ciuda sacrificiilor sale și a 
pierderilor sale materiale și umane, 
U R.S.S.-ul a ieșit din războiu în
tărită.

Groaznicele încercări ale unui con
flict fără precedent au subliniat so
liditatea și supeiio. i.aiea icgiinului 
economic, social-poli i al țarii so
cialismului care continuă în ritm 
viu efortul victorios de reconstrucție.
Importanța șl autoritatea el înlăun- 
tru a crescut considerabil, în tiin 
ce înfrângerea militară a Germanici
Italiei șl Japoni.i, slăbirea Franței 
capitaliste, și sdruncinarea puterii- 
imperia (sinului bri anic au minat po
zițiile mondiale ale capitalismu
lui

Datorită acțiunii libeia.oare a Ar
matei Sovietice combinată cu mi;-

Peste munții prin care doar 
făause cărare, brigadierii au 

drumul de cale ferată

Jiul își 
terminat

_____ (Urmare din pag. f-a) 

un tablou măreț, tabloul efortului 
popular pentru ridicaiea țării noas
tre.

Până către zorii zilei înțirarea tra
verselor a fost terminată, deaseme- 
nea linia ferata a fo t înșirată peste 
tot

Nici nu s’a făcut bine ziuă. 
Depe șosea, printre munți străbate 
până la noi un marș: „Hei rup, 
hei rup brigadier”.,. Erau brigadă rii 
din schimbul 1, care veneau să înlo
cuiască pe cei care lucraseră toată 
noaptea.

Iată-i ajunși. Când au aflat ca 
linia a fost înșirată pe toată dis
tanța, bucuria lor a fost fără mar
gini. Dar mai trebuii priisă cu ș i_ 
ruburi de traverse, apoi nivelată 
perfect și întărită cu piatră.

..La mun ă (o.arăși„ azi trebue s’o 
dăm gata!”

Schimbul de noapte, a plecat cân
tând la nia a și odihna b ne meri
tară, iar schimbul de dimi reață, cu 
forțe noui, a pornit la muncă.

S’a muncit cu înfrigurare toa ă 
ziua Pela orele 5 după amiază, de 

carea de eliberare națională, o re- 
rie de țări din Europa Cenlrală i 
Sud_Orientală au reuș t să se separe 
de sistemul imperiali ți să creeze 
un nou lip de stat, de>no<raț a po
pulară, ,,unde puterea aparține po- 
porulu unde ma ea mduslr e, între- 
prinderile de transport și bancare a- 
parțîn Sta.ului ți unde for'a condu
cătoare <■ constituită de boiul cla
selor muncitoare ale populat el in 
frunte cu clasa muncitoare”. (JJa- 
nov: Raport la conferiri a celor noua 
partide comuniste S<p . 1917).

Și dacă după aceea, aceste țârr 
și-au putut con ol da noua democra
ție și inlrepii.ide con urnirea baze
lor desvollării |or ori, i ia e in di
recții socialismul! i lotul e dato
rează faptului că pu'eria pa 11 că a 
U R,S..S..ului le a ferii de interven
ția sliă n 1 olcrindu-1 în ;,c laș i np 
un aji'lor mateiial eficac și S|iiii.l 
neprețuit al vastei sale e p . iențe 
istorice

U. R S S -ul și •v-â-’ii)' 
flotele’ progresiste di > Ium"

Rolul jucat de Uniunea Sovietica 
Î11 nimicirea iri i a ă a fa ismulrii a 
mărit formidabil iifluența și pre- 
tigiul ei in fața masselor exploa
tate și oamenilor pro;re i i di 1 11- 
niea întreagă. De aci, a îe.ultat in 
toate țările capitaliste, un nou vi
guros elan al mijLării maucilorești 
și democratice, descălu,ală de do
minația și piinejdii (a- ionului lii- 
tlerist și cu alâl inai :i ură de viito
rul ei cu cât U R.S.S.-ul reprezenia 
pentru ca o citadcă a cărei invuln - 
rabililate a fost dovedită pin fapte.

Parale], mărclul exemplu dai în 
războiu de cele o sută de popoare 
ale Uniunii Sovietice unite În mod 
liber cu drepturi egale, care odiri- 
oara erau oprimate și robite de Ru
sia țaristă, apoi înlăturarea jugul â 
imperialist de către multe din ță
rile Europei eliberate dato i ă ar
matelor sovietice au con ribnil la a- 
vânlul puternic al mișcării de e- 
liberarc națională, care însuflețește 
dela războiu încoaic popoarele colo
niale și semicoloniale, din Africa și 
Asia, împotriva iinpc.îalismului sdr.ia

Astfel, Uniunea Sovietică es e 
pentru lumea de astăzi centrul de r.- 
liere și principala fortăreață nu nu
mai a proletariatului ci a tuturor 
forțelor democrate și antijniperia. 
liste.

sus de pe defileu dinspre Livezeni. 
s’a auzit flueratul unei loco.no i.e 
Brigadierii și-au in'ensili at munca ți 
mat mult. Ultimele șuruburi au 
strâns șina de traversele de lemn. 
Lopețile arunrau mai multă piatră în
tre linii, iar târnăcoapele loveau 
piatra mai vârtos, îndesând-o sub 
traverse, — pregătind drum peste 
munții prin care doar Jiul îți fie 1 e 
cărare

Pela 5 și jumătate, trăgând după 
ea un lien de lucru, locomotiva a f- 
șit din tunelul dinspre Livezeni.

Momentul a:e]a a fost de nedes- 
cris. Șepci'e brigadierilor sburau ip 
aer. Strigă ele lozincile, cân ecele nu 
mai conteneau A tost încimă o hem, 
peste șine, peste traverse peste gră
mezi.e de piatră ,. Hora victoriei 
în muncă.

Brigadierii s’au cățărat pe botul 
locomotivei, pe scări, pc tender, pe 
vagoane, și, locomotiva, îmbinându- 
și flueratul cu cântecele și lozincile 
striga'.e cu entuzia ni de brigadi ri, 
a pornii încet, v.c orioa ă spre Bum- 
bești, pe drumul trasat de J u și fă
cut de brigadierii șantierului „Gh. 
Gheorghiu-D.'j”.

impo.il
loco.no


ZORI

EVENIMENTELE ZILEI
Situa(ia din Franța

DELEGAȚIA SOVIETICA SE OPUNE 
divizării artificiale a problemei reducerii 

armamentelor și interzicerii armei atomice 
Discutarea proectelor și amendamentelor pro
puse de delegațiile 'Angliei, Sal vadorului și Belgiei

PARIS, 25 (Rador). La 23 
Octombrie a continuat in ca 
drul ședinței Subcomitetului 
Nr. 2, discutarea proectelor 
de rezoluții și a amendamen 
telor propuse de delegațiile 
Angliei, Salvadorului și Bel 
giei în legătură cu propune 
rea delegației sovii tice.

Primul car» a luat cuvântul 
a fost delegatul Uniunii So
vietice, Malik, care a criticat 
proectul de rezoluție brita
nic.

Acest proect-------a decla
rat Malik nulnumaucă nu 
cuprinde propuneri concrete 
în sensul reducerii armamei* 
telor, dar dimpotrivă, încear 
că să justifice cursa lînarmări 
lor. Având în vedere 'toate a- 
cestea proectul britanic nu 
merită nici o atenție Iscrioasâ 
și nu poate fi în iniciun chip 
sprijinit.

Tot împotriva proectului 
de rezoluție britanic, s’au ri
dicat reprezentanții Chinei și 
Poloniei. Văzând că acest 
proect nu întrunește aproba 
barea membrilor subcomite 
tului Nr. 2 reprezentantul bri 
tanic a declarat că delegația 
sa va sprijini proectul de re 
zoluție francez ajustat de a 
mendamentele americane, re 
trăgându-și astfel de fapt 
proectul de rezoluție-

După aceea, d. legația Sal 
vadorului, și-a prezentat pro-a

Pe întreg cuprinsul județului Hunedoara ARLUS 
organizează numeroase conferințe pentru 

popularizarea Uniunii Sovietice
a

(Urma.e din pag. l-a) 
judecător pâinii,
ț nut o documentată confe
rință întitulată „Ajutorul a- 
cordat României de U. R. S. 
S.”.

Vorbitorul a început prin 
a trece în revistă ^ajutorul mi
litar și politic pe care Uniu 
nea Sovietică l-a dat Româ
niei după 23 August 1944, 
pentru eliberarea țarii de 
sub jugul fascist și realipi 
rea Ardealului de Nord pre 
cum și susținerea intereselor 
țării noastre la conferința de 
pace dela Paris insistând a 
] oi asupra ajutorului econo
mii acordat Republicii Popa 
lare Român-.- de către U. R. 
S. 8.: materii prime, cari

au iacut posibilă desvolta 
•a ndus.ri.i noastre grele; 

■ lașim -i unelte pentru p.r 
secționarea agriculturii: ațu

ctul de rezoluție, care a fost 
respins, subcomitetul trecând 
la discutarea propunerilor de 
legație* belgiene- Prezentând 
aceste propuneri, ca amc-n 
damente la propunerea fran 
ceză, delegatul belgian a)sub 
liniat că hotărîrea asupra pio 
blemei reducerii armamente 
lor; ar trebui împărțită iu 
două faze: In primul rând, 
trebue să se strângă infor
mații cu privire la stadiul in 
armărilor și numai după a- 
ceea să se ridice problema 
reducerii armamentelor exi 
stente. 1 f

Delegatul Uniunii Sovieti 
ce, Malic, a dovedit caracte 
rul '.nefundat și fals 'al pro 
punerilor belgiene.

A considera problema re 
ducerii armamentelor așa 
cum o face delegația belgia 
nă a spus'Malik — însem 
nează a așeza problema cu 
capul in jos. Dacă propune 
rea delegației sovietice de a 
se reduce cu o'treime țforțde 
armate și armamentele, ar fi 
acceptată de către cele cinci 
mari puteri, firește că marile 
puteri vor furniza informa 
țiile necesare. mceputul tre 
bue să f-e nu strângerea in
formațiilor și reglementarea 
problemei reducerii arma - 
mentelor în continuare Ma 
lik a arătat că delegația so
vietică a considerat și consi 

tor în aliment? și ț cerea le 
■n ană de secetă, reducerii;- 
datoriilor noastre de războiu 
cu 50 îa sută, etc., etc.,

Conferențiarul a încheiat 
citând cuvintele pline de nă
dejdi pentru viitorul Repub 
l.cii noastre Populare ale Ce 
ueralissifnului 'Stalin, carie 
a spus că:„Poporului român, 
care este un bun vecin a! U 
niunii Sovietice, ajutorul so
vietic nu-i va lipsi niciodată"

Duminică 24 Octombrie a. 
c., în sala Cazinoului Munci 
toresc din Petroșeni, tov. 
Prof. Dumbravă, a conferea 
fat de-spre „Lupta popoare 
lor sovietice, pentru pace ,i 
libertate”.

Conferința a fost urmata 
de un frumos program arti
stic. dat cu concursul ansam 
blului artistic al Sindicatu
lui Mixt din localitate. 

dera că este <u neputință să 
se regk mciitcze problema re 
ducerii armamentelor fără 
interzicerea armei atomice, 
ca armă destinată nt> unor 
scopuri defensive, ci ofe-nsi 
ve. Delegația sovietică s’a 9 
pus și continuă să șe opună 
divizării artificiale a proble 
mei reducerii armamentelor 
și interzicerii armei atomjce, 
întrucât o asemenea divizare 
amână pentru o perioadă în 
delungată soluționarea am
belor probleme.

BULETIN EXTERN
O ~Idaga, 25 LRadoij. Ziarul 

„De ^arheid” anunță ca: 
Confederația Sindicală Ein 
heid Vakcentral și-a gxprimat 
solidaritatea cu minerii frâu 
cezi și a făcut cunoscut că 
oamenii muncii din Olanda 
sunt gata să adăpostească 
timp de câteva săptămâni 10 
mii de copiii ai muncitorilor 
francezi.

*
Paris, 25 Rador). Micii co 

merciapți și țăranii din toate 
regiunile miniere ale Fran 
ței s’au solidarizat cu'minerii 
va minerilor vânzând la pre 
Clasa mijlocie sprijină gre

I Noembrie să ne găsească cuînsămânța?ile terminate
((Jrmare din pag l-a)

Avem exemple grăitoare, 
unde țărănimea muncitoare 
a muncit cu dragoste pen
tru îndeplinirea planului. 
stfcl, țărănimea muncitoare 
d.n comuna Piicaz, spriji - 
nită de îndrumătorii Partida 
lui și cu îndemnul membri 
lor organizației de bază din 
localitate, care au stat'în per 
manență în fruntea însămân 
țărilor au realizat planul de lîn 
sămânțări înainte de terme 
nui .ixl.Tii.de Comis,:r<d,c/.Stat 
pentru însămânțări. Insatul 1 c 
bea țăranii săraci ca, 11. Bc> 
boț/I. Indreiu, și F. Pantca, 
văzând că pământul este tare 
și nu se poate lacra în bune 
condițiuni, au început a spar 
ge bolovanii de pământ ră 
mași'în urma plugului și gra 
pei cu sapă în felgl acesta 
ei realizând ceeace Partidul 
le ceruse: îndeplinirea pțanu 
lui de Însămânțări.

Dar clacă țărănimea mun
citoare a aplicat și aplică m 
fapte lozincile lansate de Par

I

I

Mișcarea de solidarizare 
a muncitorilor francezi cu mi

nerii greviști ia extindere 
din C9 în ce mai mare

Greve de solidaritate au loc în întreagă țara. 
Docherii au hotărît să nu mai descarce vasele 
cu cărbuni din St.-Unite. Muncitorii dela 

căile ferate refuză să transporte trupele 
destinate înăbușirii grevei

PARIS, 25 Rador). Hotă 
rîrea luata la șed'nța extraor 
dinarii de Sâmbătă a cabine 
tului francez, dovedești.- ci 
guvernul a pășit in mod de
finitiv» pe calL-a înăbușirii 
pr.11 forță a grelei uiiiSrilor

I*j iutr’un comunicat sp;'< ial 
guvernul a felicitat „detașa
mentele republicane de se
curitate” care au săvârșit a 
tacul criminal dela Firminy 
în legiunea Saint Elienne, 
unde doi mineri au fost 01110 

țuri mai mici, colectând alj 
mente și dăruind pentru faini 
bilelor, ajutând pcoricc cale 
pe grev ști.

Colectările sumelor jX>i 
tril fondul de grevă, au, luat 
o proporție necunoscută.

*
Los Angelos,. 25 (Rador'. 

Agenția Asociated Prc s, tran 
smite că în cursul unui dis 
curs rostit la Los Angelos 
dl. Snyder, ministrul de Fi 
nanțe al Statelor Unite a de 
clarat că bugetul Statelor' U- 
nite pe anul în curs va înre
gistra -un deficit de 'uni mi
nimum 500 dolari.

tid chiaburimea sate
lor caută pe orice .cale (să îm
piedice realizarea pianului. 
Aproape in fiecare comună, 
au fost demascați sabotorii 
planului de însămânțări, duș 
mani ai poporului muncitor . 
Tocmai contrariu voinței prin 
care cei trei plugari săraci 
dai Țc-bea au dus la îndepli
nire planul lor de cultură, 

chiabura Ignca Elena din 
Ilomorod nici până acum nu 
Și-a însămânțat ogorul.

Planul de însămânțări tre
bue îndeplinit. Timpul puțin 
care ne-a mai rămas, când 
campania însămânțărilor 
lua sfârșit, trebuește folosi 
dai plin, comisiile 

va 
_ Moșit 

comunale 
de însămânțări, în special a 

: munci au 
cum este

acolo unde aceste 
rămas in urmă, — 
în plasa Pui unde s’a realizat 
numai 46 la sută, din planul 
de cultură stabilit — tiebue 
să lichideze cu orice preț de 
ficiențele în muncă. De fe 
Iul cum țărănimea muncitoa 
re îndrumată de organizații 

riți și numeroși alții grav ră
niți.

Aeesl gest al giuvernu’.ui 
a stârnit adânca indignare 
a tuturor muncitorilor dm d 
parlamentul Foire, 1 arc au 
hotărit sa declare oțgrvv.i ge 
ndrala. de prot st de 24 ore 
cu începere de Luni.

^țișcarea de solidarizare 
a muncitorilor francezi < u mi
nerii greviști, in extindere 
din cc i n ct- mai mare.

Din toate colțurile țării so
sesc șt Ti decpri aiutoaril ba 
nesti trimise miner lor. Pe
ste Șase mii d| coiul :i mine 
i ilor din depart -meritul Loi 
re, sunt gă.duiți de tamiliiie 
muncitorilor din alte orașe 
ale Franței- Greve de soli
daritate au loc in întreaga na
ră. Astfel, munc torii dela căi 
le ferate Nimes, Calais, .'.vig 
non, Sette și Toulouse, au de
clarat o grevă de 24 orc. Ei 
auideclarat că vorirefuza s:îr 
transporte trupele destinat- 
înăbușirii grevelor.

Docherii din porturile ;;un 
kerque, Calais, Bolognc, la 
Pallice, au hotărit , sem-> de 
solidaritate cu minerii, sa nu 
descarce vasele u cărbuni 
sosite din Statele Unite.

le de Partid își va tace da
toria, vom p: tea asigura ;!- 
provizionarea satelor cu ma- 
șaiile agricole și uneltei.- ne 
cc-sare care vor contribui la 
ușurarea traiului celor mulți 
O sare nă deosebită de impor 
fantă stă a,cum în fața șe 
filor de tarlale care.trebu ■ să 
fie în permanență pe teren.
Ei trebue să raporteze corni 
siilor comunale date reale și 
să nu părtinească pe nimeni. 
Numai așa vom duce la bun 
sfârșit îndatoririle noastre fa 
ță de poporul muncitor.

Zilele care ' vin sa ne 
găsească cu întreaga supra
față programată însămânța 
tă. Nici o palmă de pământ 
programată pentru însăm In 
țările de toamnă să nu ră
mână nelucrată, neînsămân 
țață. 1 1
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